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Bra att tänka på!
På sid 3-4 finns information du bör ta del av
innan du fyller i blanketten.
Alla uppgifter på blanketten behöver vara ifyllda
för att vi ska kunna handlägga din anmälan.

Dela sopkärl och/eller matavfallskärl med grannfastighet
Sökande - fastighetsägare vars kärl ska användas/tömmas
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Namn sökande
Adress (folkbokföringsadress)

Postnummer

E-postadress

Ort

Telefon

Allt matavfall sorteras ut i

Matavfallskärl

Kompost, medgivande/beslut till kompostering finns från Norrtälje kommun

Anmälan avser
Jag önskar dela mitt matavfallskärl med
Jag önskar dela mitt sopkärl med

Fastighet 1 nedan

Fastighet 1 nedan

Fastighet 2 nedan

Fastighet 2 nedan

Fastighet 1
Fastighetsbeteckning

Namn fastighetsägare

E-postadress

Telefon

Allt matavfall sorteras ut i

Matavfallskärl

Kompost, medgivande/beslut till kompostering finns från Norrtälje kommun

Fastighet 2
Fastighetsbeteckning

Namn fastighetsägare

E-postadress

Telefon

Allt matavfall sorteras ut i

Matavfallskärl

Kompost, medgivande/beslut till kompostering finns från Norrtälje kommun

Fylls endast i vid önskemål om delat sopkärl
Önskemål om fakturering

Vid delat sopkärl faktureras respektive fastighetsägare hela den egna fastighetens grundavgift. Den rörliga avgiften fördelas
enligt önskemålet nedan. Information om avgifterna finns på www.nvaa.se/grundavgift
Den rörliga avgiften ska fördelas lika mellan oss som delar sopkärl.
Hela den rörliga avgiften ska faktureras mig som sökande.
Önskemål om nytt abonnemang

Ni som ska dela sopkärl behöver ha lika abonnemang (lika antal tömningar/år). Om ni idag inte har det ska nedan anges vilket
gemensamt abonnemang ni önskar.
Benämning på det abonnemang vi önskar: …...…………………………………….....................................................................….
Valbara abonnemang finns på www.nvaa.se/avgiftsophamtning
Fortsättning
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Eventuellt övrigt

Intygande
Jag som sökande intygar att fastighetsägare som jag önskar dela kärl med är tillfrågad, instämmer med lämnade uppgifter i
denna anmälan samt har fått kännedom om vad som gäller vid medgivande till delat kärl på sid 4.

Datum då jag intygar ovanstående
För kontakt i ärendet

Namn sökande

Vem önskar du att vi kontaktar om vi har frågor kring din anmälan:

Mig som sökande

Fastighet 1

Lämna in din anmälan
Välj ett av alternativen nedan.
Via brevpost – Norrtälje Vatten och Avfall, Box 802, 761 28 Norrtälje.
Digitalt - Fotografera anmälan (sid 1 och 2, en bild per sida) i hög kvalitet eller skanna den till
PDF-format och mejla till: info@nvaa.se
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Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR (EU) nr 2016/679
Norrtälje kommun inklusive bolag och kommunalförbund behandlar, lagrar och raderar personuppgifter
enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens dokumenthanteringsplaner och reglemente för
arkiv. För mer information - kontakta ansvarig nämnd eller besök www.nvaa.se/personuppgifter

Fastighet 2
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Att dela sopkärl och/eller matavfallskärl med
grannfastighet
Här beskrivs vilka förutsättningar som gäller för att vi ska medge delat avfallskärl, hur
handläggning av anmälan går till och vad som gäller om vi medger delat kärl.

Förutsättningar för att dela kärl
Vi kan medge delat sopkärl och/eller matavfallskärl under förutsättning att:
 Allt matavfall som uppstår i respektive hushåll sorteras ut.
 Ni är närbelägna gränsgrannar, eller
 är närbelägna grannar där endast en väg skiljer fastigheterna åt, eller
 har ett befintligt, eller anordnar, gemensamt hämtställe som godkänts av oss.

Att dela matavfallskärl
Under förutsättningarna ovan kan upp till tre fastigheter dela matavfallskärl. Det kärl som ska
användas/tömmas ska då vara det matavfallskärl som tillhör den av er som har flest tömningar
per år. Har ni lika abonnemang (lika antal tömningar/år) kan ni välja vems matavfallskärl ni ska
dela på. Avgiften blir inte lägre för att ni delar matavfallskärl.
Det är fastighetsägaren vars matavfallskärl som ska användas/tömmas som gör anmälan
om delat kärl.

Att dela sopkärl och matavfallskärl
Under förutsättningarna ovan kan även upp till tre fastigheter dela sopkärl. Utsortering av hushållens matavfall kan ske antingen i matavfallskärl eller i kompost som fastighetsägaren har ett
medgivande/beslut till från Norrtälje kommun. Ni som delar sopkärl behöver ha lika abonnemang
(lika antal tömningar/år). Om ni inte har det behöver ni ange i anmälan det gemensamma
abonnemang ni önskar.
Det är fastighetsägaren vars sopkärl och matavfallskärl som ska användas/tömmas som
gör anmälan om delat kärl.

Handläggning av din anmälan
Vi meddelar via mejl dig som gör anmälan (är sökanden) om vi medger delat kärl eller inte. Ange
därför din e-postadress tydligt i anmälan, saknar du e-postadress skickar vi per post. Du kan förvänta dig ett besked inom tre veckor efter inlämnad anmälan.
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Om vi medger delat kärl


I vårt besked meddelar vi från vilket datum ni kan börja dela kärl.



Du informerar fastighetsägare du ska dela kärl med vårt besked.



Du informerar även fastighetsägare du ska dela kärl med att låta sitt sopkärl och/eller
matavfallskärl (som fortsättningsvis inte ska tömmas) stå kvar på tömningsplatsen då
vi kommer att hämta in kärlet/kärlen.

Fortsättning
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Vad som gäller vid delat avfallskärl
Följande behöver samtliga som ska dela kärl känna till.

Vid delat matavfallskärl


Allt matavfall från respektive hushåll ska sorteras ut i matavfallskärlet. Medgivandet till delat
kärl kan återtas om Norrtälje Vatten och Avfall konstaterar att matavfall lämnas i sopkärl.



I matavfallskärl får endast finnas matavfall förpackat i papperspåsar avsedda för matavfall.
Andra typer av påsar eller annat avfall får inte lämnas i matavfallskärl.
Läs mer om matavfallssortering och få praktiska sorteringstips på www.nvaa.se/matavfall

Vid delat sopkärl
I sopkärl får endast finnas restavfall. Medgivandet till delat kärl kan återtas om Norrtälje Vatten
och Avfall konstaterar att matavfall lämnas i sopkärl. Restavfall är det som blir kvar i soppåsen
då matavfall och förpackningar samt tidningar/returpapper har sorterats ut.
Information om restavfall finns på www.nvaa.se/restavfall

Generellt gäller


Avfallsmängden i avfallskärl får inte vara större än att den vid varje tömningstillfälle ryms i
kärlet, locket ska kunna stängas ordentligt.



Om någon fastighetsägare framöver inte vill sortera ut matavfallet eller inte vill fortsätta att
dela kärl ska detta omgående meddelas till oss.



Om någon av fastighetsägarna säljer/överlåter sin fastighet ska detta omgående meddelas
till oss eftersom medgivande till delat kärl då upphör. Ny anmälan kan lämnas in för att dela
med ny granne.

Vad ni behöver tänka på inför sophämtning beskrivs på www.nvaa.se/inforavfallshamtning

För mer information
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Norrtälje Vatten och Avfall
E-post: info@nvaa.se
Telefon: 0176 – 28 33 00

